
Club Med stelt u 8 Rondreizen voor, waarvan  
4 Escapades, om het eclectische 'Rijk van het Midden'  

op een originele manier te ontdekken.

Overal wordt u begeleid door een lokale gids, die  
u vertelt over de culturele en natuurlijke rijkdommen  

van zijn land. 

Elk bezoek en elke ontmoeting is een nieuwe, unieke 
belevenis, ver weg van de platgetreden paden.  
Zelfs op de bekendste toeristische trekpleisters  

hebben we verrassingen in petto!

Met zicht op de Chinese Muur of op een steenworp  
van de Verboden Stad... De organisatoren van de  

Club Med-reizen hebben voor u de hotels met  
de allerbeste ligging uitgezocht.

Club Med is al bijna 30 jaar actief in China en laat  
u meegenieten van zijn grondige kennis over het land.

Ontdek al onze Rondreizen en laat u betoveren door de 
magie van China op: www.circuits-clubmed.be  

(website enkel beschikbaar in het Frans)

Ontdek ook onze 5 Clubdorpen in China:
www.clubmed.be/d/Azië/China?locale=nl-BE

5 goede redenen
om 

China 
te doorkruisen met de 

Rondreizen van Club Med
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amazing you

5 goede redenen

(1) Prijs op 30/01/2017, afgerond naar het hogere tiental in euro en inclusief de korting Happy First -15%, 
voor een volwassene die met een andere volwassene gedurende 7 nachten verblijft in een Club kamer, 
uitgezonderd transport en inschrijvingskosten, met een vertrekdatum op 15/04/18.
(2) Prijs op 30/01/2017, afgerond naar het hogere tiental in euro en inclusief de korting Happy First 
-15%, voor een volwassene die met een andere volwassene gedurende 7 nachten verblijft in een 
Chaletappartement, uitgezonderd transport en inschrijvingskosten, met een vertrekdatum op 
15/04/18.
(3) Prijs op 30/01/2017, afgerond naar het hogere tiental in euro en inclusief de korting Happy First -15%, 
voor een volwassene die met een andere volwassene gedurende 7 nachten verblijft in een Club kamer, 
uitgezonderd transport en inschrijvingskosten, met een vertrekdatum op 24/12/17.
(4) Prijs op 30/01/2017, afgerond naar het hogere tiental in euro en inclusief de korting Happy First 
-15%, voor een volwassene die met een andere volwassene gedurende 7 nachten verblijft in een Villa 
met tuinzicht, uitgezonderd transport en inschrijvingskosten, met een vertrekdatum tussen 04/11/17 
en 16/12/17 en tussen  24/03/18 en 28/04/18.
(5) Prijs op 30/01/2017, afgerond naar het hogere tiental in euro en inclusief de korting Happy First -15%, 
voor een volwassene die met een andere volwassene gedurende 7 nachten verblijft in een Club kamer, 
uitgezonderd transport en inschrijvingskosten, met een vertrekdatum tussen 28/10/17 en 18/11/17, 
tussen 25/11/17 en 16/12/17, op 24/03/18, tussen 31/03/18 en 21/04/18 en op 28/04/18.
(6) Prijs op 30/01/2017, afgerond naar het hogere tiental in euro en inclusief de korting Happy First 
-15%, voor een volwassene die met een andere volwassene gedurende 7 nachten verblijft in een Club 
kamer, uitgezonderd transport en inschrijvingskosten, met een vertrekdatum tussen 4/11/17 en 9/12/17 
en op 16/12/17.
(7) Prijs op 30/01/2017, afgerond naar het hogere tiental in euro en inclusief de korting Happy First 
-15%, voor een volwassene die met een andere volwassene gedurende 10 nachten verblijft in een 
Club cabine Dek B, uitgezonderd transport en inschrijvingskosten, met een vertrekdatum op 05/01/18.
(8) Prijs op 30/01/2017, afgerond naar het hogere tiental in euro en inclusief de korting Happy First -15%, 
voor een volwassene die met een andere volwassene gedurende 7 nachten verblijft in een Club kamer, 
uitgezonderd transport en inschrijvingskosten, met een vertrekdatum tussen 4/11/17 en 16/12/17.
(9) Kinderopvang met toeslag van 4 maanden tot jonger dan 4 jaar. 

Korting Happy First
Korting van 15%/pers hetzij tot €500 korting per persoon voor de Clubdorpen, Cruises en 
Rondreizen en tot €800 voor de Villa’s/Chaletappartementen, geldig van 14/03 tot en met 
02/10/2017, onderworpen aan quota vanaf 17/03/2017 (behalve de Cruise van 17/03/2018 
onderworpen aan quota vanaf 14/03/2017), geldig voor een reservatie op minstens 90 dagen 
voor vertrek van een arrangement van minimum 1 week (uitzonderlijk 6 nachten voor de periode 
tussen 17/12 en 23/12 voor de Clubdorpen Bergen in Frankrijk, Italië en Zwitserland). Vertrekdatum: 
tussen 01/11/2017 en 23/06/2018 voor de Clubdorpen, Villa’s en Chaletappartementen, en tussen 
03/11/2017 en 04/04/2018 voor de Cruises Club Med 2, tussen 02/11/2017 en 20/06/2018 op 
een selectie van data voor bepaalde Rondreizen. Toepassing: - Clubdorpen Frankrijk (zonder 
Corsica), Clubdorpen Bergen in Frankrijk, Italië en Zwitserland, Villa’s en Chaletappartementen: 
arrangement met of zonder transport. Korting enkel geldig op het verblijfsgedeelte van het 
arrangement (prijs zonder transport). 
– Andere Clubdorpen en Cruises Club Med 2: arrangement met of zonder transport. Korting geldig 
op het geboekte arrangement (prijs met transport, indien van toepassing). 
– Rondreizen by Club Med: aanbieding beperkt tot de gamma’s Essentiel, Privilège en Individueel 
(zonder de Escapades); korting enkel geldig op het deel Rondreis van het arrangement (prijs 
zonder transport). 

De quota gelden voor alle landen waar kan gereserveerd worden en waar de aanbieding geldt 
(Frankrijk, België, Zwitserland en Nederland). Aanbieding cumuleerbaar met de aanbiedingen 
“Alleen op vakantie”, “Member gets Member” en “Verleng uw vakantie”. 

Garantie van de beste aanbieding Happy First, toepassingsvoorwaarden en transport: indien u een 
Club Med aanbieding vindt die voordeliger is voor uw reis tijdens het seizoen, betaalt Club Med 
u het prijsverschil terug in de vorm van een tegoed voor een verblijf dat nog niet gereserveerd 
is. Het tegoed blijft 12 maanden geldig vanaf de begindatum van het verblijf dat oorspronkelijk 
gereserveerd werd met Happy First. De garantie is alleen van toepassing op reizen die tot en met 
2/10/2017 gereserveerd zijn en waarvoor de Happy First-korting van 15% geldt. Garantie niet 
van toepassing op Last Minutes, speciale aanbiedingen die voor een bepaald klantensegment 
gelden en uitgezonderd extra kortingen in de context van het Member gets Member programma.

• Aanbiedingen voor gezinnen
Gratis verblijf en kortingen zijn reeds verwerkt in de aangeboden prijzen. Korting uitsluitend van 
toepassing op het verblijfsarrangement volwassene zonder vervoer (zonder eventuele belastingen 
en aanlegkosten voor de Club Med 2) voor de Clubdorpen, Villa’s / Chaletappartementen en 
Cruises by Club Med. Het kind moet met minimaal twee volwassenen dezelfde kamer delen en 
met minimaal één volwassene dezelfde Cabine op het zeilschip Club Med 2 en op hetzelfde 
boekingsformulier ingeschreven zijn, met dezelfde data en plaatsen van aankomst en vertrek naar 
dezelfde bestemming reizen. Geldt niet voor extra's met toeslag (zoals Baby Club Med®, Petit Club 
Med®…). De hieronder vermelde maximale leeftijden gelden op de dag van vertrek en niet op de 

dag van boeking. Deze aanbieding kan worden gecombineerd met andere Club Med aanbiedingen 
en/of kortingen. 
Clubdorpen Bergen in Frankrijk, Italië en Zwitserland: 
Kinderen tot 4 jaar: GRATIS VERBLIJF, zonder transport, uitgezonderd verblijfsdata tussen 23/12/17 
en 30/12/17 voor 2- tot 3-jarigen: 75% korting. 
4 -11 jaar : 20% korting. Zonder transport. Uitgezonderd verblijfsdata tussen 23/12/17 en 30/12/17: 
10% korting.

Clubdorpen zon: 
Kinderen tot 6 jaar: GRATIS VERBLIJF. Zonder transport. Uitgezonderd verblijfsdata tussen 
23/12/17 en 30/12/17 voor 2- tot 5-jarigen: 75% korting.
• Kinderen jonger dan 2 jaar: ook gratis vervoer, uitsluitend in het geval van vluchten. 
6-11 jaar: 50% korting
Zonder transport. Uitgezonderd verblijfsdata tussen 23/12/17 en 30/12/17 : 30% korting. 
12-17 jaar : 20% korting 
Zonder transport. Uitgezonderd verblijfsdata tussen 23/12/17 en 30/12/17 : 10% korting. 
Cruises by Club Med: 8-11 jaar: 50% korting, 12-17 jaar: 20% korting. Korting op de volwassenenprijs 
van een cruise zonder transport, zonder eventuele belastingen en aanlegkosten.

• Aanbieding niet-skiër, niet-wandelaar
In het verblijfsarrangement niet-skiër, niet-wandelaar zijn liftpas, skilessen, begeleide wandelingen, 
wandelingen op sneeuwschoenen en Nordic Walking niet inbegrepen. Vanaf 12 jaar in de 
Clubdorpen bergen in Frankrijk, Italië en Zwitserland, bij een verblijf van minimaal 7 nachten.

• Aanbieding Member gets Member
De trouwe klant wordt per e-mail geïnformeerd over de sponsorkorting, die 29 dagen voor de 
vertrekdatum van de aangebrachte klant beschikbaar komt en 12 maanden geldig blijft. Onder 
trouwe klant wordt verstaan een gezin van wie ten minste één persoon in de afgelopen 10 jaar een 
verblijf bij Club Med® heeft geboekt. Per gezin wordt per verblijf slechts één keer sponsorkorting 
verleend. 
De nieuwe klant kan zijn sponsorkorting bij zijn eerste boeking gebruiken. Onder nieuwe klant wordt 
verstaan een gezin dat nog geen klant is van Club Med (dat wil zeggen geen lidmaatschapsnummer 
hebben of al 10 jaar geen verblijf meer bij Club Med hebben geboekt). Met zijn aanmelding gaat 
de nieuwe klant ermee akkoord dat zijn naam, voornaam en boekingsdatum aan de trouwe klant 
worden meegedeeld. Per gezin wordt slechts één keer sponsorkorting verleend. 
Onder trouwe klant of nieuwe klant wordt verstaan een gezin bestaande uit maximaal 2 (gehuwde 
of als partners geregistreerde) volwassenen en hun minderjarige kinderen die samen op hetzelfde 
adres in België of Luxemburg wonen. Deze korting wordt verleend op het bedrag van een bij 
een erkende Club Med reisagent geboekt verblijfsarrangement van minimaal een week. Deze 
korting kan, tenzij anders vermeld in de betreffende aanbieding en met uitzondering van last 
minutes, worden gecombineerd met andere aanbiedingen van Club Med® (mits de totale korting 
niet meer dan 40% van de totale reissom bedraagt). Club Med® behoudt zich het recht voor dit 
sponsorprogramma geheel of ten dele te wijzigen, zonder enige beperking aan te passen of tijdelijk 
of definitief te stoppen. Wijzigingen worden op de website of via andere kanalen bekendgemaakt. 

Ga naar uw Club Med agentschap, erkend reisagentschap of www.clubmed.be voor meer informatie 
over de aanbiedingen, de Clubdorpen, Cruises Club Med 2, Villa’s en Chaletappartementen, 
Rondreizen by Club Med en de vertrekplaatsen en –data. 

Redactiecomité: Quentin Briard, Estelle Chaussavoine, Albane Aizier.
Drukwerk: Altavia Paris.

Foto’s: Club Med - François Peyranne, Bruno Van Loocke, Magnus Winter, Fostine Ferro Interior, 
Jean Christophe Pratt, Gauthier Guillaume, Office du tourisme de Chine. Istock© - zhuda, 
yongyuan, Givaga, Andrew_Mayovskyy, aphotostory, Spooh. GettyImages© - Biletskiy_Evgeniy, 
AdrienC. LATITUDE DRONE®. Publicatiedatum: 08/02/2017.

Wij herinneren u eraan dat u op eenvoudig schriftelijk verzoek recht hebt op toegang, wijziging, 
rechtzetting en verwijdering van uw persoonlijke informatie in verband met uw reservering. Om 
dit recht uit te oefenen, neemt u contact op met Club Med, Ledenservice, Louizalaan 523, 1050 
Brussel, België.

CLUB MEDITERRANEE S.A.S. naar Belgisch recht – Louizalaan 523 – B-1050 Brussel – Tel: + 32 
2 535 51 11 – Fax: + 32 2 535 25 99 - www.clubmed.be - Lic. 1002 Cat. A – lid van ABTO – RPR 
Brussel – Btwnummer BE 0403.261.464. Werkzaam in België voor CLUB MEDITERRANEE SAS - rue 
de Cambrai 11 75957 Parijs Cedex 19 – Frankrijk Tel: +33.1.53.35.35.53 - Fax: +33.1.53.35.36.16 
www.clubmed.com - Vennootschap op Vereenvoudigde Aandelen met een kapitaal van € 149 704 
804 - 572 185 684 RCS Paris – Licentie IM075100307 – Intracommunautair btw-nummer: FR56 
572185684 – RCP-nr. AA.992.497 GENERALI ASSURANCES IARD boulevard Haussmann 7 - F-75456 
Parijs Cedex 9 – Financiële Waarborg APS, avenue Carnot 15 - F-75017 Parijs.

INFORMATIE EN RESERVATIE

070 660 660
www.clubmed.be

Club Med agentschappen  
of erkende reisagentschappen
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amazing you

WINTER 2017-2018

Happy First -15%
KLAAR VOOR ONZE  

DRIE ONBEPERKTE DAGEN VOOR  
VOLGENDE WINTER? 

Avant - Première
GRAND MASSIF SAMOËNS-MORILLON 

OPENT ZIJN DEUREN 

Dossier
MALEDIVEN EN CARAÏBEN, 

DE MOOISTE EILANDEN

#LeMagHiver  
@martinefaurekehren
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VOORWOORD
Waar hebt u zin in voor uw volgende wintervakantie: 
sneeuwwit of oceaanblauw?
Ontdek in avant-première het verbluffende Clubdorp 
Grand Massif Samoëns-Morillon 4 , word verliefd op 
de vele facetten van de Malediven en de Caraïben, of 
trek op ontdekkingstocht doorheen China, ver weg 
van de platgetreden paden.

Profiteer van de Happy First aanbieding en mis onze 
drie onbeperkte dagen niet op 14, 15 en 16 maart. 
Tijdens deze dagen krijgt u op alle Clubdorpen, 
Cruises en vertrekdata gegarandeerd 15% korting.

In dit magazine komt ook het Club Makers-
programma aan bod, waarvoor wij onze G.M® zelf aan 
het woord laten. Een van onze eerste acties in 2017 
was de fotowedstrijd op Instagram en Twitter met de 
hashtag #LeMagHiver. De winnaar van de wedstrijd 
wordt in dit magazine bekendgemaakt.  
@martinefaurekehren, van harte gefeliciteerd!

Sylvain Rabuel
Algemeen directeur Frankrijk Benelux Zwitserland
& Nieuwe Markten Europa-Afrika

Kani 4  met Zone 5 , Malediven 
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INHOUD

Als u op voorhand boekt met Happy First -15%, 
leggen wij u extra in de watten!
Mis onze drie onbeperkte dagen niet

4

Naar welk skigebied trekt u?
Ontdek al onze bestemmingen in de bergen

6

Avant-Première : ontdek Grand Massif Samoëns-
Morillon... nog vóór de officiële opening

8

Luxe, sneeuw en gezelligheid in Valmorel10

Onthulling: de Kerstman bestaat echt!
Een Chef de Village vertelt

12

Wist u dit al?
Ontdek het Club Makers-programma,
de nieuwe aanbieding 'niet-skiër, niet-wandelaar',
de aanbieding Member Gets Member...

14

Dromen van een droomvakantie
Clubdorpen, Rondreizen en Cruises… Trek eropuit
en ontdek de wereld met Club Med

16

De mooiste eilanden:
de Malediven en de Caraïben ontsluierd

18

Reizen door China
In het Clubdorp of tijdens een Rondreis: vijf goede 
redenen om China te doorkruisen met Club Med

22

VROEGER

HOGER

STERKER

VERDER

6/

8/

18/

22/

Ontdek de Signatures van Club Med

Ontdek in dit magazine onze Signatures, onze diensten die een 
vakantie bij Club Med zo uniek maken. Alle informatie hierover 
vindt u op www.clubmed.be/l/signatures?locale=nl-BE

SIGNATURES
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VROEGER

OP 14 MAART OPENEN WE DE   Winterreservaties 2017-2018 

onze 3 onbeperkte dagen

Voor vertrekdata tussen 1 november 2017 en 23 juni 2018
(1) en (2) zie voorwaarden op de achterzijde van het magazine

TOT EN MET 2 OKTOBER

GEGARANDEERD DE BESTE  
AANBIEDING VAN HET SEIZOEN(1)

op uw winter
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OP 14 MAART OPENEN WE DE   Winterreservaties 2017-2018 

MIS 14, 15 EN 16 MAART
NIET

ALLE CLUBDORPEN, CRUISES  
EN DATA(2) AAN

-15%
EN DE BESTE BESCHIKBAARHEDEN  

VOOR ELKE KAMERCATEGORIE
EN KINDEROPVANG 

GELDT OOK VOOR 

16
RONDREIZEN 

onze 3 onbeperkte dagen
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HOGER

EEN BLIK OP AL ONZE CLUBDORPEN IN DE ALPEN

NAARWelk skigebied
TREKT U?

Verkiest u voor uw wintersportvakantie de Franse,  
Italiaanse of Zwitserse Alpen? Kies als volgende bestemming  

een van onze twintig Clubdorpen in de bergen. Wist u trouwens  
dat u er gemakkelijk naartoe kan vliegen met onze partner  

Brussels Airlines, via Genève of Turijn?

  Valmorel 4  met Zone 5

 ALPE D'HUEZ GRAND 
 DOMAINE 

Om verkeersopstoppingen en 
de zaterdagdrukte te vermijden, 
biedt Club Med reizen aan van 
zondag tot en met zondag. Zin om 
op een andere dag te vertrekken? 
Dat kan ook. U vertrekt en keert 
terug wanneer u maar wilt.

Vertrek op een ander 
moment voor meer 

vakantieplezier.

N 18

10186_MAG H18_190x250_BNL.indd   6 17/02/2017   17:01:10



7

NAARWelk skigebied

Italië

Cervinia 4

Villars-sur-Ollon 4

Avoriaz 3

Chamonix Mont-Blanc 4

Arcs Extrême 3
  Peisey-Vallandry 4

Aime la Plagne 3

La Plagne 2100 4

Tignes Val Claret 4   

Val d'Isère 4  met Zone 5   

Chaletappartementen Valmorel 
  Valmorel 4  met Zone 5

Méribel l'Antarès 4  

Val Thorens Sensations 4  

L'Alpe d'Huez la Sarenne 3  

Les Deux Alpes 3  

Méribel le Chalet 4  

Pragelato Vialattea 4

  Serre-Chevalier 3  

Zwitserland
Frankrijk

 VILLARS-GRYON, 
 DIABLERETS, MEILLERET, 

 ISENAU 

 CERVINIA, 
 VALTOURNENCHE, 

 ZERMATT 

 GRAND SERRE CHEVALIER 

 VIALATTEA (VOIE LACTÉE) 

 TIGNES - VAL D'ISÈRE 

 LES 3 VALLÉES 

 ALPE D'HUEZ GRAND 
 DOMAINE 

 LES 2 ALPES  

 GRAND DOMAINE 

 LES ARCS, PEISEY-VALLANDRY- 
 VILLAROGER, PARADISKI, 

 GRANDE PLAGNE 

 GRAND CHAMONIX 

PORTES DU SOLEIL

Richting Bern

Richting Lyon

Saint-Moritz
Roi Soleil 4

En in
Zwitserland 

Genève

Meer van Genève 

  Grand Massif
Samoëns-Morillon 4

GRAND MASSIF 
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Dit unieke Clubdorp biedt een adembenemend 
uitzicht van 360° op de Alpen en ligt in het hart van 
het Grand Massif-skigebied, op 1 uur 15 minuten van 
Genève en 35 minuten van het station van Cluses.
Op 1600 m hoogte kunt u zich sportief uitleven 
dankzij de verschillende activiteiten die in het station 
aangeboden worden. Dit splinternieuwe Resort opent 
in december de deuren voor zijn eerste G.M®.  
Bent u er misschien bij ?

HOGER

Alpen,Frankrijk
Grand Massif Samoëns Morillon 4

Het belooft een echt paradijs te worden voor gezinnen.
Ouders en kinderen, gevorderden en beginners: iedereen 
kan zich uitleven op de 265 km aan pistes, die de vijf 
skigebieden van het domein met elkaar verbinden.  
Er komt zelfs een restaurant dat volledig in het teken staat 
van kinderen en gezinnen. De kinderen van de Mini Club 
kunnen er samen ontbijten met hun vriendjes. 's Avonds 
mogen ook hun ouders mee aan tafel. Een goed humeur 
en een vriendelijke sfeer gegarandeerd!

Kinderopvang van 4 maanden tot en met 17 jaar(9)

Met , 
1 week vanaf €1450 (1)/volwassene
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ONTDEK GRAND MASSIF SAMOËNS-MORILLON 
NOG VOOR DE OFFICIËLE OPENING IN DECEMBER 2017.

Avant-PREMIÈRE

Het belooft een echt paradijs te worden voor gezinnen.
Ouders en kinderen, gevorderden en beginners: iedereen 
kan zich uitleven op de 265 km aan pistes, die de vijf 
skigebieden van het domein met elkaar verbinden. 
Er komt zelfs een restaurant dat volledig in het teken staat 
van kinderen en gezinnen. De kinderen van de Mini Club 
kunnen er samen ontbijten met hun vriendjes. 's Avonds 
mogen ook hun ouders mee aan tafel. Een goed humeur 
en een vriendelijke sfeer gegarandeerd!

Marc Miginiac 
aan het woord

• Architect (Studio Arch) •

De meeste van onze Resorts zijn 
ideaal gelegen in de skigebieden. 
Vanuit het Resort kunt u namelijk 
rechtstreeks de piste op !

Vanuit uw kamer staat 
u direct op de piste.

N 55

Het Clubdorp is ontworpen als een 'bewoond 
landschap' in het hart van de bergen. Het groene 
dak ligt volledig in de lijn van de plaatselijke
natuur. Boven is er een restaurant met ramen
die een adembenemend uitzicht bieden,
waardoor u met volle teugen van de omgeving 
kunt genieten. De rechthoekige, vierkant 
gehouwen stenen roepen de traditionele 
cultuur op van de steenhouwers in de regio 
van Samoëns.

Op 19 januari 2017 waren de werken 
al goed opgeschoten!

Met , 
1 week vanaf €1450 (1)/volwassene
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EEN PRIVÉPLEKJE, PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR
IEDERE GAST, DE VRIJHEID VAN EEN SKIREIS OP MAAT… 

U VOELT ZICH OPPERBEST IN DE CHALETS
VAN VALMOREL.

LUXE, SNEEUW en 
GEZELLIGHEID IN VALMOREL

De Chalets van Valmorel 
HOGER

* Met toeslag
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LUXE, SNEEUW en 
GEZELLIGHEID IN VALMOREL “ Dit is bijna niet te geloven. 

Echt een hemels moment. (...) Luxe, comfort, bereikbaarheid.
Er werd aan alles gedacht zodat wij ten volle konden genieten. ”

EEN REIZIGER OP TRIPADVISOR OP 30/01/2016

De Chalets van Valmorel 
Alpen, Frankrijk

Zodra u in Valmorel aankomt,
ziet u het: uw eigen 
Chaletappartement, ontworpen 
door Pierre Diener, de architect 
van het skioord. Het is modern, 
maar straalt ook een unieke sfeer 
uit dankzij elementen uit de 
plaatselijke architectuur. 

Zodra u er binnenstapt, wordt u
omgeven door een zachte warmte 
en ruikt u het larikshout in de 
haard. De verantwoordelijke
conciërge leidt u rond door de 
kamers. De grote leefruimte is 
gezellig en verfijnd aangekleed, en 
het uitzicht is sprookjesachtig. 

Gezellig bij de haard in uw salon 

Morgenvroeg wordt uw ontbijt
geserveerd in uw chalet, net zoals 
u wou. Wie  skilessen neemt, trekt 
daarna naar zijn groep of
privémonitor*. De anderen
klikken hun schoenen in hun  
ski's en glijden rechtstreeks de 
pistes op. 

Na een aperitief in de 
Welcome Lounge van de 
Chaletappartementen kunt u 
gemakkelijk naar het Clubdorp 
van Valmorel wandelen voor een 
gezellig en geanimeerd diner.  
Tenzij u liever in uw eigen 
chalet dineert? Onze  
conciërgerieservice  
voldoet aan al uw wensen.

Met , 
1 week vanaf €2900 (2)/volwassene

Welcome Lounge van de Chalets

51
Na inspanning 

volgt 
ontspanning.

* Met toeslag

Kinderopvang van 4 maanden tot en met 17 jaar(9)
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    Onthulling
DE KERSTMAN BESTAAT  ECHT!

IK HEB HEM ONTMOET
IN ELK CLUBDORP VAN CLUB MED BELEEFT U DE MAGIE VAN KERST OP 
EEN UNIEKE MANIER. LEES HIER HET VERHAAL VAN GILLES LACRAMPE,

CHEF DE VILLAGE VAN  PEISEY-VALLANDRY 4   , KERST 2016*.

Zoals elk jaar bracht de Kerstman op 24 
december een bezoekje aan het Clubdorp. 
Er gaat niets boven de verbaasde blikken 
van de kinderen wanneer ze na een 
leuke dag vol skiplezier de helikopter* 
zien landen bij zonsondergang! En dan 
die verwondering wanneer de Kerstman 
tevoorschijn komt...

Een onvergetelijk moment!  

In deze tijd van het jaar ziet het Clubdorp 
er sprookjesachtig uit: de versieringen, 
de lichtjes, de muziek, de animatie... En 
zeker op kerstavond wordt het Clubdorp 

helemaal ondergedompeld in een magische 
sfeer. Dan organiseren we een groot 
feestelijk aperitief, een uitgebreid diner en 
een show over de magie van Kerstmis. 

Op 25 december komen alle kinderen  
's ochtends samen om de cadeautjes 
van de Kerstman open te maken. Om te 
bekomen van onze emoties, nodigen we 
onze G.M® uit voor een overheerlijk buffet, 
samengesteld door onze Chefs.

Op het menu: de beste feestklassiekers.

Hopelijk bent u er dit jaar bij?

*  Bij wijze van voorbeeld in het Clubdorp van Peisey-Vallandry 4 ,  
Kerstmis 2016. Veranderingen zijn elk jaar mogelijk. 
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HOGER

    Onthulling
DE KERSTMAN BESTAAT  ECHT!

IK HEB HEM ONTMOET

** Meer informatie op www.clubmed.be/l/sneeuwgarantie 
*** Afhankelijk van de beschikbaarheid op het moment van reservatie 
Niet-contractuele foto’s 

Franse Alpen
Peisey-Vallandry 4

Dankzij de Ecran Total-verzekering 
geniet u van de Sneeuwgarantie. Als 
er geen vlokjes vallen, kunt u uw reis 
annuleren of terugbetaald krijgen**.

Zelfs de sneeuw is 
bij ons verzekerd.

N 47

 

SIGNATURE

EN BOVENDIEN SCHIKT CLUB MED ZICH NAAR UW AGENDA! 
Tijdens Kerst en Nieuwjaar is het in alle Clubdorpen in de bergen 
mogelijk om op zaterdag of zondag aan te komen, skilessen en 
begeleiding voor kinderen gegarandeerd***.

“Fantastisch Kerstfeest met het gezin. 
(…) Kerstavond was perfect (en het menu subliem), maar de kers op  
de taart was de aankomst van de Kerstman in een helikopter (...)” 

EEN REIZIGER OP TRIPADVISOR OP 02/01/2017

Met , de week van Kerst vanaf €1820 (3)/volwassene  

Kinderopvang van 2 tot en met 17 jaar(9)
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Omdat een bergvakantie ook leuk kan zijn zonder skiën 
of wandelen, stelt Club Med een pakket op maat voor, 
met €150 korting op het moment van reservatie. 

voor niet-skiërs*
Voordelige prijs 

Na de deuren van zijn directieraad te hebben geopend voor G.M®, nodigt Club Med u nu ook uit om 
uw mening te uiten en uw wensen en ideeën te delen op het Club Makers-platform. Dit kunt u in avant-
première bekijken op de website van Frankrijk: clubmakers.clubmed.fr
Binnenkort is het platform ook in België beschikbaar, maar schrijf u gerust nu al in via de Franse website 
om uw mening te geven! 

In het kader van het Club Makers-programma stellen wij u voor om samen te werken aan de toekomst van  
Club Med door middel van interactieve acties. 

Binnenkort nodigt Club Med u ook uit om rechtstreeks met andere G.M® te communiceren via de 
website clubmed.be (functie beschikbaar voor elk Clubdorp).

Een samenwerkingsplatform

Een antwoord op al uw vragen

U LIGT AAN DE BASIS VAN DE Club Makers
Wist U DIT AL ?

Hebt u een vraag over dit Resort? Stel ze dan aan de Club Makers-community!
U krijgt er raad en tips van G.M® die hun vakantie in het Resort hebben doorgebracht

Stel uw vraag

!DEA
BOX

SOUMETTEZ VOS IDÉES AU VOTE
DE LA COMMUNAUTÉ >
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 Vriendenprijsje voor uw vrienden*Aanbieding Member Gets Member

voor

u  €200
KORTING

OP UW VOLGENDE VAKANTIE EN   
+ 2 500  EXTRA GREAT MEMBERS 
LOYALITEITSPUNTEN.

voor uw 
vriend(in)  €100

KORTING
OP ZIJN/HAAR EERSTE  
VAKANTIE

Omdat een bergvakantie ook leuk kan zijn zonder skiën 
of wandelen, stelt Club Med een pakket op maat voor, 
met €150 korting op het moment van reservatie. 

voor niet-skiërs*
Voordelige prijs 

Club Med heeft ook aan de kleinsten gedacht…
Kinderen jonger dan 4 jaar verblijven gratis op 
bergbestemmingen.
Kinderen jonger dan 6 jaar verblijven gratis op 
zonbestemmingen.

verblijf voor kinderen* Gratis

gratis

STERKER

U LIGT AAN DE BASIS VAN DE Club Makers DIT ZAL U leuk vinden...

* Zie voorwaarden op de achterzijde van het magazine
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VERDER

DROMEN VAN EEN  Droomvakantie

Terwijl uw kinderen (of die van anderen) plezier maken onder het toeziende oog van 
de G.O®, komt u tot rust in onze Zen zones met zwembad, exclusief voor volwassenen.

Zen zones voor  
Zen koppels.

N 52
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Een paradijselijk verblijf op een atol in de Malediven, een onvergetelijke Cruise 
op de Caraïbische Zee, kleurrijke Rondreizen die u zowel het traditionele als het 

hedendaagse China laten ontdekken... U zult versteld staan van wat wij voor  
u in petto hebben. 

De Villa’s Finolhu , Malediven
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DE MALEDIVEN, DE CARAÏBEN... ACHTER DEZE MEERVOUDEN 
SCHUILEN HEEL WAT UNIEKE EILANDJES. ELK MET EEN EIGEN 

KARAKTER. AAN U OM ZE OP UW MANIER TE ONTDEKKEN!

Een luxueuze, ruime villa waarin
topdesign versmelt met plaatselijke 
elementen. Een privézwembad  
met de oceaan aan de horizon.  
Een privéterras met een eigen stukje 
ongerepte natuur. En natuurlijk ook 
unieke activiteiten: diepzeeduiken* 
of verschillende watersporten om 
uw batterijen fysiek en mentaal op 
te laden.  De Eco Nature Villa's op 
het eilandje Finolhu overtreffen de 
vakantieverwachtingen van de meest 
veeleisende G.M®. Zelfs de tieners 
van het gezin hebben het er naar  
hun zin.

LUXE MET EEN 
VOLLEDIG
PRIVATE TOEGANG

DE MOOISTE  
 eilanden

Malediven 
Villa’s Finolhu 1/

Met , 
1 week vanaf €3810 (4)/volwassene
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Meerdere ontdekkingen, 
uiteenlopende 
herinneringen.

16

SRI LANKA

GALLE

HAPUTALE

NANUOYA

NUWARA ELIYA

COLOMBO

KANDY

VERDER

Malediven 
Kani 4  met Zone 5

Vanuit de lucht gezien vormt het eiland samen met de 75 suites op 
palen van de Zone 5   een palmboom omgeven door turquoiseblauw 
water. Het Clubdorp Kani, op een verder onbewoond eiland, is een echt 
paradijs waar u onvergetelijke momenten beleeft. Langoest* eten in het 
restaurant Kandu, dat delicaat in de lagune is ingewerkt, de verbluff ende 
schoonheid van de kust bewonderen in een kajak met doorzichtige 
bodem, duiken* op een van de twintig hotspots die bekendstaan om 
hun rijke fauna... Vissen in alle denkbare kleuren, roggen, schildpadden... 
Onder het wateroppervlak schuilt een spectaculair natuurlijk 
aquarium. Aan u om het te ontdekken!

2/

Met , 1 week vanaf 
€1540 (5)/volwassene

PRACHT, PRAAL EN KOKOSPALMEN

3/

Vraag ons naar de prijs.

En als u nu eens in het verlengde van uw vakantie op de Malediven 
de indrukwekkende schatten van Sri Lanka zou ontdekken? Neem het 
vliegtuig en bezoek een theeplantage op 1900 m hoogte, maak kennis 
met de olifanten in het olifantenweeshuis van Pinnawela en ontdek de 
beroemde boeddhistische tempel in Kandy. Een fascinerend eiland waar 
u tot rust kunt komen in een adembenemende omgeving.

Escapade in
Sri Lanka

5 DAGEN / 4 NACHTEN
Vanaf het Clubdorp Kani 4  of de Villa’s Finolhu 

* Met toeslag

Nuwara Eliya

Activiteiten op maat voor kinderen 
van 4 tot en met 17 jaar
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De Bahama's zijn een groep van 700 schitterende 
eilanden. Een van die eilanden is helemaal van u tijdens 
uw vakantie in het Clubdorp Columbus Isle. 
De witte stranden nodigen u uit om heerlijk te 
zonnebaden. Het warme zeewater is kristalhelder: een 
echt paradijs voor wie wil duiken*, snorkelen, zeilen of 
kitesurfen*. Als de avond valt, droomt u heerlijk weg 
terwijl u vanuit de Pinta Beach Lounge Bar uitkijkt over 
de lagune...

SCHATTENEILAND

Baham�'s
Columbus Isle 44/

DE MOOISTE eilanden
“ Een vakantie in het paradijs. 

De ligging is adembenemend. Turquoiseblauw water, 
witte zandstranden, kleine gebouwen in bonte 

kleuren: alles komt harmonieus samen. Prachtig! ” 
EEN REIZIGER OP TRIPADVISOR OP 21/12/2016

Met ,
1 week vanaf €700 (6)/volwassene 

Kinderopvang van 11 tot en met 17 jaar**

* Met toeslag **Enkel op bepaalde data, ga naar uw agentschap of www.clubmed.be voor meer informatie

Pinta Beach Lounge Bar
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VERDER

MAAK KENNIS
MET CUBA

Havana, Viñales, Trinidad...
Het zijn trekpleisters waar alle 
elementen van de Cubaanse 
cultuur en levensstijl samenkomen.
De bruisende, zingende, dansende 
sfeer is erg aanstekelijk! Deze 
Rondreis neemt u mee naar de 
meest iconische plekjes van het 
eiland, waar de tijd even stilstaat. 
U krijgt alle tijd om het oude 
Havana te verkennen, naar een 
show te gaan kijken in het Habana 
Café of te leren dansen in Trinidad. 
Daarna kunt u tot rust komen op 
de paradijselijke stranden van het 
eiland Cayo Santa Maria.

Vaar in alle intimiteit over de Caraïbische Zee aan boord 
van een schitterende vijfmaster. Word elke ochtend 
wakker in een nog mooiere omgeving dan de vorige 
dag... Boven op dit vaarplezier zijn er elke dag uitstappen 
gepland, zodat u zelf of in georganiseerde groepen* 
de Islas Los Roques kunt ontdekken. Bewonder het 
natuurreservaat Laguna de la Restinga*. Ontdek de 
heerlijke aroma’s van nootmuskaat, kaneel en vanille 
op Grenada, het kruideneiland. Grijp uw kans om op 
de ankerplaats te waterskiën, windsurfen of met een 
catamaran te varen vanuit de watersporthal. 

MARTINIQUE > SAINT LUCIA > VENEZUELA > 
GRENADINES
VERTREK/AANKOMST IN FORT-DE-FRANCE 
11 DAGEN / 10 NACHTEN 
VAN 05/01/2018 TOT EN MET 15/01/2018

Columbus Isle 4

Terres cubaines
Rondreis Essentiel5/

Cruise 
Club Med 2  5 6/

Vraag ons naar de prijs.

Met , vanaf €2990 (7)/volwassene 

VAN EILAND NAAR EILAND

Havana

Kinderen vanaf 8 jaar
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 EEN VAKANTIE IN EEN CLUBDORP OF TIJDENS EEN RONDREIS VAN 
CLUB MED ZORGT ELKE KEER VOOR ONVERGETELIJKE MOMENTEN.

IN HET ONMETELIJK GROTE CHINA OPENT ZICH EEN WERELD
VOL EXOTISCHE SCHATTEN EN BOEIENDE CONTRASTEN...

 RONDREIS PRIVILEGE 
11 DAGEN/8 NACHTEN OF 13 DAGEN/10 NACHTEN

Bezoek Yuanyang en zijn uitgestrekte rijstvelden op adembenemende terrassen. Of de Shaxi-vallei,
een verborgen parel waar weinig toeristen komen. Of snuif de ouderwetse charme op van de stad Lijiang. 

Deze reis zit boordevol kansen om de best bewaarde geheimen van China te ontsluieren.

"Yunnan, les jardins du ciel*"

VERDER TIJDENS EEN RONDREIS OF IN EEN CLUBDORP

Sanya 4

KUNMING D1-D5-10-13

SHILIN D2

YUANYANG D3

JIANSHUI D4

DALI D6

SHAXI D7

LIJIANG D8-9

ZHONGDIAN D10-11

REIZENin Chin�
SHANXI

HUNAN

GUANGDONG
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Guilin 4

Dong'Ao Island 4

Sanya 4

HONGKONG

GUILIN

PEKING D1-5

SHANGHAI D9-12
XIAN D7-8

PINGYAO D6

TAIYUAN

KUNMING D1-D5-10-13

3 DAGEN/2 NACHTEN
Vertrek vanuit Sanya 4 , Phuket 4  of Bali 4  op 
ontdekkingstocht naar de verborgen plekjes in 

Hongkong, van de wijk Sheung Wan en zijn kraampjes 
met traditionele Chinese geneesmiddelen tot het 

pittoreske visserseiland Cheung Chau.

Escapade in Hongkong

Kent u het geheim van het eiland Hainan? Het is een 
klein, weelderig begroeid paradijs met prachtige

stranden, omgeven door het turquoiseblauwe water 
van de Zuid-Chinese Zee. Op deze plek ligt het 

paradijselijke Clubdorp Sanya verborgen!

Clubdorp Sanya 4

 INDIVIDUELE RONDREIS 

12 DAGEN/9 NACHTEN
Maak een reis door het verleden: bezoek in Peking

de Verboden Stad en de Tempel van de Hemel. 
Hier maakt u kennis met de edele kunst tai chi. 

Bewonder in Shanghai de adembenemend hoge
wolkenkrabbers in de futuristische wijk Pudong.

Laat uzelf onderdompelen in het bruisende, 
moderne China.

"Chine moderne et éternelle*" die bi� u past

HAINAN

HEBEI

SHANXI

HUNAN

GUANGDONG

Met ,
1 week vanaf €900(8)/volwassene 

Vraag ons naar de prijs.
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 INDIVIDUELE RONDREIS 

12 DAGEN/9 NACHTEN
Maak een reis door het verleden: bezoek in Peking

de Verboden Stad en de Tempel van de Hemel. 
Hier maakt u kennis met de edele kunst tai chi. 

Bewonder in Shanghai de adembenemend hoge
wolkenkrabbers in de futuristische wijk Pudong.

Laat uzelf onderdompelen in het bruisende, 
moderne China.

"Chine moderne et éternelle*"

 INDIVIDUEEL
Aan u de keuze

U vertrekt wanneer u wilt, met twee of in groep,
met of zonder gids... Met Club Med plant u

uw reis in functie van uw eigen wensen.

 PRIVILEGE 
Beleef ongeloofl ijke momenten in kleine groepjes

Geheime routes en unieke ervaringen,
verbluff ende hotels en verrassende

ontmoetingen. Voor u en uw minigroep
heeft Club Med alleen het allerbeste in petto. 

 ESSENTIEL 
De must-see bestemmingen en nog veel meer
Club Med nodigt u uit naar de meest iconische
plekjes op elke bestemming, in kleine groepjes.
Het ideale moment om de bekendste klassiekers
te ontdekken en unieke momenten te beleven.

 ESCAPADES 
Reis en Clubdorp

Een reis die u helemaal naar uw hand zet. 
Verken de regio en kom daarna heerlijk tot rust in 
een Clubdorp... Of omgekeerd. Alles is mogelijk.

Kies

de reis
die bi� u past

*Voor de Rondreizen "Yunnan, les jardins du ciel" en 
"Chine moderne et éternelle": opening van de verkoop 

in juni 2017 voor vertrekdata in de winter 2017-2018.
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